
        Kraków, 22.05.2018r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 Uprzejmie informujemy, iż w związku z wchodzącym w życie 25 maja 2018r., 

Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Powstała konieczność wymiany naszych 

wniosków o ubezpieczenie mienia z składką płatną miesięcznie „przy czynszu”.  

W załączeniu przesyłamy obowiązujące od dnia 25.05.2018r. druki wniosków. Jednocześnie 

zwracam się z uprzejmą prośbą o zniszczenie wszelkich poprzednich druków wniosków. Pozostałe 

materiały (wypowiedzenia, OWU, SWU, aneks, itd.) nie ulegają zmianie. 

Różnice w odniesieniu do poprzednich wniosków są niewielkie, w głównej mierze dotyczą 

oświadczenia składanego przez ubezpieczającego nad swoim podpisem. 

Zmiany na które chciałabym zwrócić uwagę: 

1. Dane administratora budynku zostały przeniesione do oświadczenia ubezpieczającego, 

w którym upoważnia zarządcę do naliczania i/lub pobierania oraz przekazywania składek. 

Prosimy o zwrócenie uwagi czy pole zostało prawidłowo wypełnione (np. SM Przykładową). 

2. Dodano dane współubezpieczającego – częste przypadki, w których jest współwłasność 

lokalu i dwóch małżonków chce żeby ich dane znajdowały się na polisie (na starych drukach 

nie było takiego miejsca. Nie ma konieczności wpisywania wszystkich 

współwłaścicieli/współubezpieczających, pole służy jako możliwość. 

3. Wprowadzona została suma ubezpieczenia 80 000,00 zł dla murów lokalu mieszkalnego. 

4. Oświadczenie składane i podpisywane przez ubezpieczającego jest bardziej szczegółowe. 

Poprzednie wnioski będą przyjmowane do ubezpieczenia do 15.07.2018r. W naszych systemach, 

będą zaznaczone jako zawarte na starych warunkach czyli bez wyrażania zgody na przetwarzanie 

danych  poza wynikającymi z umowy ubezpieczenia. 

Pragnę również zwrócić uwagę na pkt. 6 oświadczenia ubezpieczającego: 

Nie wyrażenie zgody na obsługę umowy ubezpieczenia przy użyciu telefonu lub e-mail, niesie ryzyko 

odmowy udzielenia informacji o warunkach posiadanego ubezpieczenia. W praktyce może 

oznaczać, iż nie będziemy mogli udzielić informacji ubezpieczonemu np. o wysokości składki, sumy 

ubezpieczenia, numeru polisy. Warto żeby w tym punkcie pozostał zapis „Wyrażam zgodę/”.  

Większe ilości wniosków będziemy rozsyłać po otrzymaniu wydruków masowych. 

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: 

ewa.klimek@uniqa.pl tel. 12 630 38 07, tel. kom. 604 101 299 

magdalena.sobanska@uniqa.pl tel. 12 630 38 06, tel. kom. 604 951 941 

Z poważaniem 
Magdalena Sobańska 

Ekspert ds. współpracy z Mieszkalnictwem 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
ul. Kapelanka 13A, 30-347 Kraków 
Tel.  +48 (12) 630 38 06 
Mobile. 604 951 941 
e-mail magdalena.sobanska@uniqa.pl 
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